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OBJETIVO

Demonstrar como diferenciar iatrofobia de

hipertensão arterial sistêmica em

atendimento ambulatorial, para um bom

diagnóstico, manejo e acompanhamento do

paciente.

MATERIAL E MÉTODO

Literaturas e artigos científicos, diretriz de

hipertensão arterial e experiência em vida

acadêmica. Após levantar o assunto, foram

reunidos materiais, nos quais a revisão de

conceito foi obtida em literaturas; o método

de prognóstico, em artigos científicos e os

valores específicos para diagnóstico, na

diretriz brasileira de cardiologia.

O paciente não deve apresentar lesões em

órgãos- alvo (LOA). Além disso, a PA deve

estar com média, no período de vigília,

abaixo de 135/85 mmHg na monitorização

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) ou

na monitorização residencial da pressão

arterial (MRPA) sendo esta última feita da

seguinte forma: três medidas no desjejum e

três antes do jantar por cinco dias, ou duas

medidas em cada sessão por sete dias. A

fisiopatologia da HAB ainda não está

completamente esclarecida, mas várias

evidencias indicam o aumento da atividade

do sistema nervoso simpático (SNS) como

sendo responsável por essas patologias, pois

a substância adrenalina age em receptores

pré-sinápticos, facilitando a liberação de

norepinefrina pelas fibras nervosas

simpáticas.

CONCLUSÃO

A iatrofobia deve ser avaliada

cuidadosamente para não ser diagnosticada

erroneamente como hipertensão arterial

sistêmica.
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RESULTADO

A iatrofobia ou hipertensão do avental

branco (HAB) é classificada pelo aumento

da pressão arterial (PA) no consultório em

três ocasiões diferentes e deve estar maior

que 140/90 mmHg.


